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Pacientiem ar atkārtotām reiboņa epizodēm sūdzību iemesli var būt ļoti dažādi, bet 
reizēm slimības iemesls var nebūt tipisks un acīmredzams un līdz pareizas diagnozes 
uzstādīšanai var paiet ilgs laiks. Bez tipiskām sūdzībām un klasiskas slimības gaitas mēdz 
būt situācijas, kad sākotnēji uzstādīta diagnoze nav precīza. Izskatīsim dažas šādas 
situācijas.

Reibonis var būt raksturīgs gandrīz jebkurai orgānu sistēmas patoloģijai, tāpēc bez 
rūpīgas anamnēzes ievākšanas, objektīvas pacienta apskates, funkcionāliem un 
radioloģiskie izmeklējumiem ļoti svarīgi ir izvērtēt asins analīzes, jo arī hemotoloģiskās 
saslimšanas (anēmija, hematoloģiski audzēji) var izpausties ar reiboni, dzirdes zudumu 
(arī vienpusēju) un pulsējošu tinnītu (pacients izjūt sirdspukstus ausī). Dažreiz tik 
vienkārša izmeklējuma veikšanai kā pilna asins aina var būt izšķiroša loma diagnozes 
uzstādīšanā. 

Tā kā vestibulārai sistēmai ir cieša saistība ar redzes orgānu, ar vestibulārās sistēmas 
traucējumiem dažreiz sākotnēji var manifestēties intraorbitālās patoloģijas. Tāpēc 
pacientu ar sūdzībām par reiboni pie pārvietošanās, kā arī grūtībām koncentrēties un 
“smagas galvas” sajūtu būtu jāiztaujā par redzes traucējumiem, arī neizteiktiem, 
piemēram, periodiski “miglainu redzi”. Kā piemēru šādām patoloģijām var minēt 
tīklenes hemangioblastomu. 

Pacientiem, kuri atzīmē epizodes ar pēkšņām sajūtām, ka viss sagriežas kājām gaisā, 
vienmēr būtu jājautā par galvassāpēm, migrēnu anamnēzē un citu neiroloģisku 
simptomātiku, jo šādas sūdzības var būt raksturīgas vestibulārai migrēnai un citiem 
centrāliem vestibulāriem traucējumiem. 

Ja pacients sūdzas, ka nevar nostāvēt, jo izjūt nestabilitāti, bet guļot, sēžot un ejot – 
problēmas nav, ir jāaizdomājas par ortostātiska tremora iepējamību. Ortostātisks 
tremors ir hroniska progresējošā slimība, kura gadījumā vērtīga izmeklēšanas metode ir 
posturogrā�ja. Diemžēl, Latvijā šo metodi šobrīd aktīvi neizmanto pacientiem ar 
sūdzībām par līdzsvara traucējumiem. Ortostātiska tremora pacientiem iesaka veikt arī 
elektromiogrā�ju, kad speciāli elektrodi novērtē m. tibialis anterior un m. suralis 
funkciju. Vēlākās slimības stadijās ir ne tikai pacienta subjektīvās sūdzības par 
nestabilitāti stāvot, bet arī objektīvi var pamanīt apakšstilbu tremoru pacienta esot 
stāvus pozīcijā. Taču, uzsākot kustību, tremors ievērojami mazinās vai pat izzūd. Šādiem 
pacientiem iesaka izvairīties no stāvēšanas. No medikamentiem labu rezultātu parasti 
sniedz benzodiazepīnu lietošana. Pielieto arī antikonvulsantus un levodopa.

Ir pacienti, kuriem tiek uzstādīta diagnoze un nozīmēta ārstēšana, taču tā nav efektīva. 
Tad diagnozi maina un tiek ordinēti cita veida medikamenti, kas arī var izrādīties 
neefektīvi.  Šādi diagnoze var tikt mainīta vairākas reizes. Ir gadījumi, kad saistībā ar 
aizdomām par vestibulāru paroksizmiju, kas ir tā dēvētais “kon�ikts” starp arteria 
cerebelli anterior inferior (saīsinājumā no angļu valodas AICA) un vestibulokohleāro 
nervu (astotais kraniālais nervs, nervus vestibulocochlearis, t.i. līdzsvara un dzirdes nervs) 
pacientiem tiek veikta neiroķiruģiska operācija. Jāatcerās, ka ap 40% veselu cilvēku ir 
tuvs kontakts starp AICA un nervus vestibulocochlearis, tāpēc pamatojoties tikai uz 
radioloģisku atradni veikt operāciju neiesaka. Pēc nepamatoti veiktas operācijas 
pacienta sūdzības var kļūt izteiktākas.

Ja nav pārliecība par diagnozi, var vienmēr uzrakstīt – atkārtotas reiboņa epizodes, 
precizējamas etioloģijas. Labāk nerakstīt potenciāli nekorektu diagnozi. Ja ir 
aizdomas par kādu konkrētu diagnozi, to var minēt kā suspecta. 

Viens no biežākiem akūta reiboņa iemesliem ir labdabīgs paroksizmāls pozīcijas 
reibonis (LPPV), kuru ārstēšanai pielieto vestibulārus manevrus. Pēc veiksmīgi veiktiem 
vestibulāriem manevriem šādiem pacientiem parasti ir ātrs stāvokļa uzlabojums. 
Pacientiem ar LPPV anamnēzē atkārtotas reiboņa epizodes vispirms liek ārstam domāt 
par atkārtotu LPPV. Jāatcerās, ka sūdzību iemesls var būt cits, tāpēc bez vestibulāriem 
testiem būtu jāveic rūpīgāka izmeklēšana, kura būtu jāsāk ar spontāna nistagma 
noteikšanu (nistagms ir ar gribu neietekmējamas acs ābolu kustības). Ja pacientam ar 
aizdomām par LPPV ir arī spontāns nistagms, jāmeklē cits iemesls. LPPV gadījumā 
nistagms rodas tikai ieņemot pozīciju, kas provocē LPPV simptomātiku. Tāpat,  ja 
konstatē labdabīgam paroksizmālam pozīcijas reibonim netipisku nistagmu, piemēram, 
vertikālu uz augšu vērstu nistagms, ir jāmeklē cits vestibulāro traucējumu iemesls. 

Ja veicot vestibulārus testus un vestibulārus manevrus konstatē nistagmu ar 
centrālās patoloģijas parametriem (piemēram, pendulārs vai disociēts) ir jāmeklē 
cita patoloģija kaut arī pacientam ir LPPV tipiskas sūdzības. Kā iemeslu šādai 
situācijai var minēt, piem., hidrocefāliju. 

Gadījumos, kad pacientam vestibulāras sistēmas traucējumi kombinējas ar akūtu 
dzirdes zudumu  indicēta otolaringologa apskate. Otolaringologs veiks otoskopiju, 
akustisku testu veikšanu ar toņdakšām jeb kamertoņiem, nepieciešamības gadījumā tiks 
veikta audiometrija, timpanometrija. Bez pavisam vienkāršiem un viegli limitējamiem 
iemesliem, piemēram, obturējošs sēra korķis, augstāk minēto sūdzību cēlonis var būt 
komplicēts, kad būs nepieciešama otolaringoloģiska operācija, piemēram, 
perilimfātiskas �stulas un iedzimtas holesteatomas gadījumā. Perilimfatiskas �stulas 
gadījumā mikroķirurģiskas operācijas laikā tiks slēgta �stula (defekts) starp vidusausi un 
iekšējo ausi. Iedzimtas holesteatomas gadījumā var būt nepieciešamas divas operācijas: 
1) holesteatomas evakuācija un vidusauss sanācijas, 2) dzirdes kauliņu ķēdes 
protezēšana, kas parasti tiek veikta 6 mēnešus pēc pirmās operācijas. 

Ja pacientam sūdzības par vestibulārās funkcijas traucējumiem un pasliktinātu dzirdi 
parādās pēc auss traumas (arī šķietami nenozīmīgas), tas var liecināt par iekšējās auss 
apaļā lodziņa membrānas ruptūru. Šādos gadījumos ir nepieciešama mikroķirurģiska 
operācijas, kuru veic otolaringologs un kuras laikā  defekts tiek slēgts.

Cilvēkiem (īpaši tiem, kuri pēc dabas ir perfekcionisti) mēdz attīstīties tā dēvētais 
funkcionāls reibonis, kad objektīvs reiboņa iemesls nav. Parasti pacienti ar funkcionālu 
reiboni no rītiem jūtas labāk, bet vakaros sūdzības pastiprinās. Bieži attīstās gados 
jauniem cilvēkiem, taču var būt arī gados vecākiem pacientiem. 

REIBOŅA IEMESLI BĒRNIEM

Runājot par reiboņa iemesliem bērniem, jāatcerās, ka tie var būt tādi paši kā 
pieagušajiem, taču atšķiras iemeslu sastopamības biežums. Visbiežākais iemesls 
bērniem ir vestibulāra migrēna. Pie tam ir izpētīts, ka vestibulāra migrēna dzīves laikā 
biežāk attīstās tiem cilvēkiem, kuriem bērnībā bija labdabīgs pozīcijas reibonis. Ņemot 
vērā, cik aktīvi un bieži vien bezbailīgi ir pediatriski pacienti, posttraumatisks LPPV 
bērnu vecumā ir biežāk sastopams nekā pieagušajiem. 

Jāatcerās, ka bērniem daudz biežāk nekā pieagušajiem ir raksturīgas kinetozes jeb 
kustību slimība – sūdzības par sliktu pašsajūtu, “miglainu” redzi, sliktu dūšu un vemšanu 
parādās bērnam atrodoties braucošā transportā.

Bērnus ar aizdomām par vestibulārās sistēmas traucējumiem būtu nepieciešams 
izmeklēt tāpat kā pieagušos. Diagnostiku maziem bērniem var apgrūtināt tas, ka bērns 
vēl nerunā vai arī runā, bet vēl nespēj aprakstīt savas sajūtas. Arī daudzu vestibulāru 
testu veikšana var būt apgrūtināta dēļ mazu bērnu nespējas koncentrēt uzmanību, kā 
arī nevēlēšanās sadarboties. Par reiboni mazam bērnam var rasties aizdomas, ja bērnam 
periodiski pēkšņi mainās uzvedība un noskaņojums. Bērns, kuram reibst, var negaidīti 
pārtraukt savas nodarbes un kādu brīdi palikt nekustīgs, vai arī var taisīt acis ciet un cieši 
piespiesties pie kāda no piederīgajiem (vai pie gultiņas malas). Bērniem tāpat kā 
pieaugušajiem ir ļoti svarīga acu kustību izvērtēšana. Jāpievērš uzmanība sakkādiskām 
acu kustībām (patoloģiskās sakkādes vai sakkāžu parametru izmaiņas). Sakkādes ir ātrās, 
īsas acu ābolu kustības ar sekojošu skata re�ksāciju. Sakkāžu realizācijā piedalās vairākas 
svarīgas anatomiskās struktūras (tajā skaitā smadzeņu tilts un vidussmadzenes), šo 
struktūru bojājumi izraisa sakkāžu parametru izmaiņas. Konstatējot patoloģiskās acu 
kustības var aizdomāties par retāk sastopamām slimībām, piemēram, okulāro motoro 
disfunkciju. Slimība ir ārstējama, tāpēc ir svarīga agrīna diagnostika.

VISPĀRĒJS IEVADS VESTIBULĀRĀS FUNKCIJAS TRAUCĒJUMU
AGRĪNAS DIAGNOSTICĒŠANAS UN PĀRVALDĪBAS UZLABOŠANAI
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